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Koning David schreef een bijzondere psalm, een lied geïnspireerd door Gods Geest, 
wat soms wel eens vergeten word. Psalm 23 geeft kracht en troost in zeer moeilijke 
dagen van een christen. Christenen zongen het bij het opgaan naar de brandstapels, 
religieuzen en ongelovigen begrepen het niet!  Dit lied is voedsel voor de menselijke 
geest zoals een herder zorgt voor het dagelijks voedsel van de schapen.  

Vandaag kunnen wij vaststellen dat wij hier in ons land leven in een tijd van 
geestelijke hongersnood, wij zien een toename van zelfdoding in moeilijke 
omstandigheden van mensen, welke hun geest, niets meer kunnen verwerken. 
Koning David, zelf herder geweest,  heeft ook vele moeilijke en gevaarlijke dagen 
meegemaakt, maar had ervaring met zijn goede Herder,  Jezus! (Joh.10:11)     
 “Mij ontbreekt niets” zingt hij.  God zorgde voor David met geestelijk voedsel en 
levend water!  

Lucas 4:4 En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood 
zal de mens leven. 

Gezond geestelijk voedsel ! 
Wie thuis in de Bijbel leest, en overlegt,  is bezig 
met eten en drinken! Eten wij evenveel voor onze 
geest als voor ons lichaam? De samenkomsten 
dienen volgens Paulus  in de eerste plaats om 
elkander op te bouwen met een lering, een psalm, 
een openbaring, een uitlegging enz. (1 Kor.14 )  

Matteüs 24:45 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, 
die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op 
tijd hun voedsel te geven?46  Zalig die slaaf, die zijn heer 
bij zijn komst zó bezig zal vinden. 

De context van dit vers staat duidelijk in het licht van de tijd die voorafgaat aan de 
wederkomst van de Heer, en een hedendaags teken hiervan horen  wij in reacties 
van slechte slaven die aan de wederkomst twijfelen! (Mat.24:49). 
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De verkwikking van mijn ziel! 

(3) Het verkwikken in het Hebreeuws “ shuv” betekent ook  terugkeren. Een soort
geestelijk heropleven van en met blijdschap. De verkwikking van de verloren zoon
lag in zijn terugkeer en de vergeving van zijn vader. De verloren zoon kwam in de
rechte sporen! Ook koning David zondigde, de profeet Nathan wees hem terecht, er
kwam verandering bij David. “He restores my soul”
Rustige wateren: Terugkeren, bekeren naar het levend water! Rustgevende
woorden van God!

Matteüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 

belast zijt, en Ik zal u rust geven; 

Jesaja 30:15 Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: 
Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in 
stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, - maar gij 
hebt niet gewild. 

De rechtvaardige levenswegen, herders waren ook zorgzaam voor hun schapen en 
keken uit voor afgronden, gevaarlijke dieren, te bezien, te begrijpen als situaties van 
ongerechtigheid.  
Goede herders keken bijzonder uit naar schapen die afdwalen, het zwakste kenmerk 
van een schaap de dwaalziekte!  Dan neemt de herder zijn trouwste schapen mee 
om een verloren schaap te zoeken! Mensen die niet willen luisteren naar Gods raad, 
lopen gevaar, net als afgedwaalde schapen. 

Het profetisch inzicht in de Bijbel vandaag zorgt voor wakkere christenen een 
levendig houden van hun geloof. Geen soort profeteren als het sjamanisme wat een 
gevaar betekent. De H. Geest wordt soms ernstig misbruikt!. Anderen vervallen tot 
waarzeggerij! (2 Petr.3:3) 
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Het dal van diepe duisternis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Een tijd van gevaar, droefheid, verdriet, onwetendheid en beproevingen. Mensen 
zien het soms niet meer zitten in dit leven. Onnodig onheil en ongeluk kan men 
vermijden door  rechte sporen te verlaten, geen rekening houden met Gods raad. 
Vele joden leven vandaag in angsten door de opnieuw opkomende Jodenhaat. Ook 
Katholieken en Christenen worden vervolgt, doch er is hoop! Koning David kwam ook  
in levensgevaar, Gods aanwezigheid was hem voldoende!  
 

Ezechiël 34:11 Want zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal zélf naar mijn schapen 
vragen en naar hen omzien;12zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te 
midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden 
uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en 
duisternis.13 Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeen 
vergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van 
Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. 
 
Troost: Gods aanwezigheid. ”Gij zijt bij mij”  De stok en de staf van de herder 
kunnen beschermen en troosten. Dit is pas psychologische begeleiding!  Die stok en 
staf werden ook gebruikt tegen wilde dieren en allerlei gevaren. Wij dienen te 
vertrouwen op Gods stok in slechte omstandigheden, net zoals schapen weerloos 
staan tegenover wolven en leeuwen!  
 
Wie niet wil vertrouwen op Gods staf van gerechtigheid,  die zoekt zelf een 
eigengemaakte knuppel, een staf van eigenwijsheid, filosofie, eigen wetten, en 
vertrouwen op zichzelf of op mensen. God kent de gedachten van de mensen, 
zonder veel waarde, afwijkend van de waarheid. Gods wetten verdwijnen, en een 
falende wetgeving komt in de plaats. Ongerechtigheid is in volle bloei vandaag. 
Gelukkig is de mens die door de Here beproefd word, en door Hem zich ook laat  
onderwijzen. (Ps.94:11) De profeet Jesaja looft God omdat hij Gods staf heeft 
gevoeld, ervaren,  en daarna door God werd getroost! (Jes.12:1,2)  
   

Jeremia 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens 
vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE 

wijkt; 
Spreuken 28:26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; 

maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen. 
 

Psalm 84:13 HERE der heerscharen, 
welzalig de mens die op U vertrouwt. 
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Welvaart 
 
(5) De vijanden van koning David zagen hoe hij kon eten en drinken, door God, door 
de goede Herder,  de bemiddeling en genade. Men zocht steeds om David angst aan 
te jagen, dat is het werk van de duivel. Dit lijkt ook vandaag zo te zijn, men ziet de 
welvaart van Israël. God is vandaag bezig zijn feesttafel van het bruiloftsmaal klaar te 
maken in de hemel!  
 

Gij zalft mijn hoofd met olie. 
 

 Wanneer iemand werd uitgenodigd tot een 
feestmaal of etentje, dan was het de 
traditionele gewoonte hem te zalven bij zijn 
aankomst, rijk of arm! 
 
Matteüs 22:2 Het Koninkrijk der hemelen is 
gelijk aan een koning, die voor 
zijn zoon een bruiloft aanrichtte.3  En hij 
zond zijn slaven uit om de ter bruiloft 
genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.4  Wederom zond hij andere 
slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, 
mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de 
bruiloft.  
 
Ieder mens wordt uitgenodigd voor het komende bruiloftsmaal, en wie op die 
uitnodiging ingaat zal worden gezalfd, een beeld van de H. Geest! De zalving van 
David had tot gevolg dat zijn “beker” overliep. Dit was zijn hart was overvol van de 
werking van de H. Geest. Met zo’n hart stond hij tegenover Goliath en won!  
 
maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in 
eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van 
water, dat springt ten eeuwigen leven. Joh.4:14 
 
Matteüs 26:29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze 

vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in 
het Koninkrijk mijns Vaders. 
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